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Felhívás 

a Magyar Gyermekorvosok Társasága Evidencia Bizottsága szakértői munkájának 

igénybevételére  

 

 

A Magyar Gyermekorvosok Társasága (MGYT) Evidencia Bizottságot működtet, mely a 

Társaság Alapszabályában az alábbiak szerint szabályozott: 

 

1/ Az Evidencia Bizottság a küldöttközgyűlés által 4 évre választott elnökből és hat tagból áll. 

Kizárólag a küldöttközgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel. 

2/ Az Evidencia Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz a vezetőség ülésein. 

3/ Az Evidencia Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

4/ Az Evidencia Bizottság feladatai: 

A/ Az evidencia alapú orvoslás alapelveinek és gyakorlatának rendszeres ismertetése 

és propagálása a MGYT tagjai és a magyar gyermekegészségügyben dolgozó 

szakemberek körében (Nagygyűlésen, területi üléseken előadások tartása, evidencia 

alapú orvoslással foglalkozó cikkek közlése a Gyermekgyógyászat folyóiratban). 

B/ Az MGYT vezetőségének felkérésére, illetve cégek (forgalomba hozatali engedély 

jogosultja) megkeresésére a rendelkezésre álló tudományos közlemények alapján a 

kérdéses termék, összetevő, vizsgálat, terápiás beavatkozás, stb. evidencia szintjének 

megállapítása. 

5/ Az evidencia szint megállapításához a kérelmező a kérést alátámasztó tudományos 

háttéranyagot köteles a Bizottság rendelkezésére bocsájtani, illetve ha a Bizottság úgy ítéli 

meg, akkor köteles kiegészíteni további anyagokkal. A Bizottság fenntartja a jogot egyéb 

forrásból is tájékozódni véleménye kialakításához. 

6/ A kérelmek beadásakor a kérelmezőnek eljárási díjat kell fizetnie az MGYT számlájára. 

Ennek mindenkori aktuális összegét az Evidencia Bizottság a MGYT vezetőségével 

egyetértésben alakítja ki. 

7/ Az Evidencia Bizottság tájékoztatási jelleggel a kialakított véleményét ismerteti a 

vezetőséggel és nyilvánossá teszi a Gyermekgyógyászat folyóiratban és a honlapon. 

8/ Az Evidencia Bizottság szükség szerint ülésezik, melyet az elnök hív össze és vezet. A 

bizottság határozatképes, ha az elnök és három tag jelen van. A bizottság a határozatait nyílt 

szavazással, egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell 

ismételni, és ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek tekinteni. Az ülésekről 

emlékeztető készül, melyet az elnök ír alá. 

8/ A bizottság a küldöttközgyűlésnek beszámol munkájáról. 

9/ A bizottság ügyrendjét a küldöttközgyűlés hagyja jóvá. 
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A Magyar Gyermekorvosok Társasága az Evidencia Bizottság elnökévé 2015-ös 

Küldöttközgyűlésén Prof. Dr. Molnár Dénest választotta.  

 

Az Evidencia Bizottság ügyrendjét az MGyT Vezetősége az alábbiak szerint hagyta jóvá: 

1. A Magyar Gyermekorvosok Társasága a kérelmezővel szerződést köt, és 300.000 Ft 

szakértői szolgáltatási díj számla ellenében történő befizetése után végzi el az 

Evidencia Bizottság a munkát a kérést alátámasztó tudományos háttéranyag 

benyújtását követően. 

2. A szakértői díj nem jár vissza a kérvényezőnek, amennyiben az Evidencia Bizottság 

azért nem tud állást foglalni, mert a kérvényező felhívásra határidőben nem adja át a 

szükséges háttéranyagot, vagy az Evidencia Bizottság kérésére nem egészíti ki azt. 

3. Az Evidencia Bizottság a véleményét a kérelem benyújtását, a szerződés megkötését, a 

szakértői szolgáltatási díj befizetését és a kérést alátámasztó tudományos háttéranyag 

benyújtását követően 60 napon belül alakítja ki véleményét. Indokolt esetben ez a 

határidő 30 nappal meghosszabbítható. 

4. Amennyiben az Evidencia Bizottság megállapítása a kérvényező számára nem 

kedvező, kérheti a kérvényező, hogy az Evidencia Bizottság ne tegye nyilvánossá 

kommunikációs felületein (így a Gyermekgyógyászat folyóiratban és a honlapon) a 

megállapításait.  

 

Termékek, összetevők, vizsgálatok, terápiás beavatkozások evidencia szintjének 

megállapítására irányuló kéréseket az alábbi címre postázva vár az MGyT Evidencia 

Bizottsága: molnar.denes@pte.hu, vagy Prof. Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár, Pécsi 

Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika, 7623 Pécs, József Attila u. 7.  

 

Várjuk a kérelmezők megkeresését! 

 

 

 

Budapest, 2018. május 9. 

 

 

 

 

Dr. Velkey György   Dr. Kovács Tamás   Prof. Dr. Molnár Dénes 

MGYT elnök   MGYT főtitkár  MGYT Evidencia Bizottság elnöke 
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